ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА “СВ. ЛУКА”

година XVIII, брой 12, 15.06.2020

Рисунка на първа страница - Ян Лозов, 10 г клас

Уважаеми читатели,
Дните на световната Ковид-19 пандемия поставиха на изпитание всички нас – изпитание за волята, за характера, за доброто у нас. Но без да сме го очаквали, ние всички, учители и ученици, се озовахме в неподозирана
еуфория, жажда за оцеляване, треска да покажем, че можем, че знаем, че ще ни има.
В този брой екипът на вестника си постави за цел да разкрие колко добре се справихме в необичайната ситуация заедно, колко усърдно работихме, колко креативен заряд и потенциал има у всеки.
Благодарим ви, скъпи ученици, че ни дарихте с красотата на своя талант, с доверието и любовта на вашите
сърца!
Пожелаваме успех на тези, за които краят на учебната година е ново начало в жизнения път!
С останалите ще се видим наесен. Бъдете здрави!
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КОГО СРЕЩНАХМЕ ПО
ВРЕМЕ НА ИЗОЛАЦИТА
Скъпи ученици и колеги,
Текстът по-долу е породен от моите наблюдения през последните два месеца на контактите ми с учители, ученици и родители в този период. Тези наблюдения може да се припокрият с
вашите преживавания, но може да бъдат и доста различни от
тях. Приемете ги като лична гледна точка, която е само един
аспект на това, което аз видях. Реших да споделя точно него,
защото е малко по-встрани от учебната програма и задълженията за учене и често остава незасегнат.
Трудно беше в последните два месеца, или казано най-меко беше необичайно. Сега вече се адаптирахме и ако не изглежда
по-лесно, то поне е по-познато. Научихме се да учим, да работим,
да отмаряме, да живеем в нови условия. Но дали това ни промени?
Когато бяхме в „стария“ режим, със ставането сутрин у нас се
събуждаше освен „ученикът“ или „учителят“ също и „готиният“,
„хубавицата“, „майтапчията“, „добрият приятел“ и който друг се
сетите... Събуждаха се и започваха деня. И ни водеха през него.
Пък той, денят, можеше да е всякакъв – и лек, приятен и забавен,
и муден, скучен, че и пълен провал... Но винаги беше пълен със
срещи, с общуване с много хора, с много разговори.
Когато дойде изолацията, контактите (такива, каквито ги
знаехме) станаха много ограничени и в известен смисъл - непълноценни. Липсваха ни усмивките на живо, погледът, прегръдките.
И да, виждаме се на екраните, но те са само заместител на
живото човешко общуване.
Когато контактът навън, със света бъде ограничен, вниманието ни автоматично се насочва към нас, навътре, към вътрешния
ни свят. И е много вероятно в такъв период да срещнем наши
проявления, които да ни учудят, да не ни харесат, че дори и да
ни вбесят. Не че и преди не сме ги забелязвали, но някак си са
се уравновесявали от онези, „приятните“. Сега обаче изведнъж
започнаха да надделяват. Защото като че ли остана само задължението да учиш или преподаваш, а изчезна съпътстващото
общуване, животът на класа, срещите с
приятели, забавленията.
Срещнахте ли „този, дето много-много не
му се учи“, „този, дето все гледа да се измъкне“, „този, на когото му липсва мотивация
(Къде изчезна тази мотивация? )“, „този,
дето е зле по математика или живопис“? А
срещнахте ли „този, дето все е без настроение“ или „този, дето целият свят му е
виновен“? Или пък бяхте подложени на силна
критика от „вътрешния си критик“, който
в такива моменти става съвсем безмилостен?
Най-вероятно отговорът на тези въпроси

е положителен. И да, може би всички се сблъскахме с по-силни
проявления на наши черти, които не харесваме или пък ни пречат.
Такива срещи никак не са приятни, но пък за сметка на това са
неизбежни.
Печеливша стратегия в такива случаи е да обърнем тези
разкрития в наша полза (доколкото можем, разбира се). Най-работещият подход е да разглеждаме всички неприятни емоции,
които придружават сблъсъка с тези наши черти, като знак, че
не вървим в правилната посока и е добре да променим нещо.
Това, което не сме харесали, може да е просто етикет –
безотговорен, нехаен, притеснителен, лесно се пали... и каквото
още може да добавите. Чули сме го някога по някакъв повод за
себе си и сме приели, че сме такива. Какво ни носи това „аз съм
си такъв“ (избухлив, мързи ме, нищо не ме интересува, изобщо
не ми се занимава...) или „хич не ме бива“, „не се справям“ (по
математика, рисуване, с момичетата/с момчетата ...)? Всичко
това са самоограничения, които сами сме поставили пред себе
си, без да си дадем сметка за това. Много често ние избираме
дадено поведение и въпреки че то явно не работи добре за нас,
го следваме по инерция и без да се замислим. Всички етикети се
закрепват по-силно чрез нашето поведение. А може би най-важната характеристика на поведението ни е, че то е въпрос на
избор. Избирайте това, което работи и ви прави по-щастливи!
Разбира се, не забравяйте, че и другите хора около вас се стремят към същото!
Сега имаме време и да се замислим, и да започнем да променяме това, което не харесваме. За да се чувстваем по-добре, да
общуваме по-добре, да бъдем по-удовлетворени от живота си.
Промяната не е еднократно действие, а дълъг процес и всеки
момент е подходящ за нейно начало.
Изолацията ще приключи, животът ни, такъв какъвто го помним, ще се върне. Но всички ние ще бъдем малко по-различни, дано
бъдем по-добра версия на себе си!
Мирослава Кантутис
Педагогически съветник НГПИ „Свети Лука“- София
				

Снимка Internet
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Преподавател БОРИС КОЛЕВ
1. Надя Ардженио, 12 в
2. Кайли Яшова, 11 г
3. Кайли Яшова, 11 г
4. Кайли Яшова, 11 г
5. Калин Лазаров, 11 г
6. Ния Йорданова, 10 в
7. Надежда Хаджиева, 11 г
8. Ралица Филева, 12 в
9. Ивет Димитрова, 12 в
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Преподавател ВЯРА ИВАНОВА
Задача в час по история на изкуството с 11
клас - интерпретация на произведение от
Високия ренесанс.
1. Богомила Георгиева, 11б
2. Венцислав Нанов, 11 в
3. Сейф ал Фоади, 11 б
4. Белослава Хинова, 11 б
5. Йоана Карчева, 11 в
6. Надежда Хаджиева, 11 г
7. Жулиета Димитрова, 11 а
8. Мариана Камберова, 11 б
9. Росланд Петров, 11 в
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Преподавател ДЕСИСЛАВА ДЕНЕВА
1. Ния Йорданова, 10 б
2. Антония Гюруди, 12г
3. Ивайло Асенов, 12 г
4. Елица Велкова, 9 г
5. Ралица Митева, 10 б
6. Стефан Русчев, 9 г
7. Рим - Хадижа Рамадан, 10 б
8. Станислав Михайлов, 9 г
9. Мария Вълова, 12 г
10. Анджела Тенева, 10 б
11. Димитър Петков, 12 г
12. Галя Георгиева, 10 б
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Но нека аз го обясня
пречупено през моя светоглед.
Дрехите ни са различни,
ръцете и лицето постоянно
са изцапани с боя,
абстрактни сме и сме различни,
не иска питане това!
Говорим без думи,
с поглед друг гледаме света.
С моливи, бои и въглен,
въобще каквото ни е под ръка,
в една картина можем
да изобразим света.
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и дори във всяко нещо,
черно или бяло,
виждаме красив света.
Преди да почна да рисувам,
светът ми беше черно-бял,
след него той се озари.
Изпълни се с много нюанси
на въображение
и творческо вдъхновение.
Всичко е енергия
и когато я изпълним с любов,
създаваме неповторими творения.
Най-малките неща са ни спасители има го написано в очите ни,
просто трябва да се научиш да четеш.
Рисувани портрети превръщат
в картина моя свят.
А картини наши,
закачени на стените стари,
във вас внимание ще привлекат.
Едни ще видят страхотни картини,
а други като драсканици ще ги отразят.
			

Габриела Тонковска, 9 а
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В небето виждаме
безкрайната вселена
с хиляди звезди.
Към всичко погледът ни е необикновен към голото човешко тяло,
към залеза и изгрева,
към морските вълни
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Художникът
по скучен начин е определен
като деятел на изобразителното изкуство
или създател на творби
с качество естетично.
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Преподавател AЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
1. Ана Радкова, 12 г
2. Моника Дончева, 12г
3. Ана Радкова, 12 г
4. Ана Радкова, 12 г
5. Антония Гюруди, 12г
6. Елина Иванова, 12 г
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ЖИВЕЕМ В ЗЕМЯТА НА
БОТЕВ
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Спомням си, неотдавна пътувах в един автобус към града на
баба ми и дядо ми. Огледах седалките. Всички хора бяха забили
нос в телефоните си. Облегнах главата си и започнах да гледам
през прозореца. Ех, какво изпускаха! Есента бе превърнала планините във вълшебен пейзаж! От светложълти през оранжеви,
та чак до тъмночервени нюанси преливаха в листата на дърветата. Картините се сменяха постоянно. Пред нас се разкриваха
ниви, равни като тепсии, а в далечината хълмовете в различни
нюанси на синьото се наслагваха един върху друг и постепенно
изчезваха. Каква райска гледка!
Замислих се. Имам дом и красива къща в китно малко
градче при баба си, имам българско име и се наслаждавам свободно на този пейзаж! Всичко това дар ли е? Като се сетя само
колко много деца по света гладуват, а други страдат, гледайки
разрушените си заради войни и размирици домове, които сякаш
нямат край, а аз пътувам спокойно, наслаждавайки се на природната красота! Много хора по света се борят за правата, които
аз вече имам. Не е възможно всичко това да е дар от небето,
даже напротив, някой е жертвал себе си, семейството си, дал е
живота си, за да извоюва днешната свобода и мир!
Заслужаваме ли това ние – всички, които живеем тук?
Заслужаваме ли земята на Ботев, на Левски, на Раковски? Ботев
е оставил костите си в същата тази земя, на която сега много
други „творят“ своите кухи хвърковати измислици. Голяма част
от медиите, музикалния бизнес, съвременните автори насаждат идеалите за красота в обществото ни – високи слаби жени
със силиконови устни, „напомпани“ мъже. Песни със сладникави
текстове, в чиито клипове се разменят похотливи погледи. Такива ли са били идеалите за красота по времето на Ботев? Ами
песните, облеклото? Въобще ценностната система на хората?
Всички съвременници се стремят „да прекарат добър живот“,
следват амбицията си да забогатеят, да имат колкото се може
повече. За тях това е идеалът за успял човек. А Ботев бил ли
е материално богат? По онова време богатите са били онези
„подли чорбаджии“, които „за парата … продават си и душата“.
Ботев казва: „Големи хора вършат малки работи, а големите
работи се вършат от малки хора“. Сякаш онези „големи хора“ се
страхуват да помогнат на онези в нужда или на онези, борещи
се за кауза. Страхуват се да не загубят имането си, авторитета си пред „силните на деня“. Много хора смятат България за
бедна страна, ограничаваща техния потенциал, но никой от тях
не се опитва да промени това, което не харесва. Голяма част
избират лесния път да напуснат страната ни и да работят или
учат в държава, в която условията ще са по-добри. Но за да има
добри условия, тамошните граждани са се трудели да направят
родината си такава, каквато е в мечтите им. Ботев е правел
точно това! За съжаление, не е успял да види Отечеството
си свободно, но делото му е подтикнало много други хора към
действие. Но за някои, явно, животът е по-хубав, когато е лесен
и всичко е сервирано наготово. Това ли е добър живот? Добрият живот е съдържателният живот! Живот, който защитава
кауза! Какво защитаваме ние, когато бягаме?
Ами агресията в училище? Самият Ботьо Петков, бащата на
Ботев, е бил учител. Какво ли би казал той, ако види съвременните класни стаи? Много от сегашните ученици са като стадо
овце, предвождани от лошия пример, безцеремонно отговарят
на учителите и нагло тормозят ближните си, дори се бият.
Ботев се е борил за изключително важна кауза - свободата на
народа си, който сега те срамят с поведението си! Вместо
да вложат енергията си в образователни дейности, за да се
научат да разбират изкуството и да контролират онези „глупци
неразбрани“, които в името на парите го превръщат в кич, те

рушат това,
което в продължение на много
години славните българи са
градили. Нужни
ли са размирици,
войни, за да имаме онези идеали?!
Нужно ли е да
страдаме като
нашите прабаби
и прадядовци, чиито малки рожби
са взимани още
невръстни, за да
станат еничари, или са били
изклани, защото
не са желаели да
приемат чуждаХудожник Димитър Гюдженов
та вяра?
В „На прощаване в 1868“ лирическият говорител оставя
един завет към братята си – към всички нас. Когато пораснат,
те трябва „като брата си да станат – силно да любят и мразят“. Изпълнили ли сме този завет? Живеем на същата земя, в
която Ботев е живял и творил. Земята, която е бранил и силно
обичал. Но запазили ли сме неговите идеали, патриотизъм? „Патриотите“ на нашето време намятат гърбовете си с българските знамена, патетично крещят „Да живей България!“, отпивайки от чаша с бира, и псуват политиците. Разправят как само
като чуели имената на нашите будители, сърцата им трепвали,
а когато се обърнат камерите, отново започват да се оплакват
и да съветват децата си да напуснат България. А децата им,
като родителите си с ниско самочувствие, когато заминат в
чужбина, се срамуват да кажат откъде са. Или пък по различни
причини започват да страдат от носталгия, родното им става
драго и мило, едва сега оценят достойнството на българския
фолклор, за който преди са говорили, че е селски, и търсят начини да си купят носии и да тропват хора – там далече. Как ли би
се чувствал Ботев, ако беше жив днес?
Творчеството на Ботев не е свързано само с политическата свобода. То защитава идеята и за духовното освобождение на отделния човек. Ботев изразява своето отвращение
към всички ограничени роби на пресметливостта и глупостта,
но самият той не е настроен агресивно към тях. Той не ги
мрази, защото ясно осъзнава, че чрез омразата ще загуби себе
си. В днешно време има много „смелчаги“, служещи си с насилие.
Омразата, злобата, насилието не са двигателите за смелостта
на Ботев, а любовта, нетърпимостта към потисничеството и
насилието. Ботев е смел, защото жертва собственото си благо
– либето си, майка си, „добрия“ живот, с цел да осигури спокойствие и свобода за бъдещите поколения, да премахне страданията им, да им даде шанс да се развиват и да бележат прогрес
като общност. Това трябва да бъде и нашата цел. Пътуването,
живеенето, работата в чужбина могат да ни дадат голям опит
и да обогатят мирогледа ни, но след като вече сме достатъчно
знаещи и можещи, за да бъдем полезни, трябва да се върнем тук.
И не защото не сме успели да преборим конкуренцията и да се
реализираме в чужбина, а за да приложим наученото, за да можем
да развиваме държавата си. Трябва да се научим да разбираме и
ценим изкуството, за да можем да го разграничаваме от кича,
сладникавото, защото именно културата и изкуството са двигателят на ценностите в обществото! И може би тогава ще
заслужим земята на Ботев!
			
Божидара Иванова, 9 а

1

Преподавател МАРИЯ ЗЛАТАНОВА
1. София Божкова, 12 б
2. Ивет Димитрова, 12 в
3. Дара Трайчева, 9 в
4. София Божкова, 12 б
5. Димитър Иванов, 12 а
6. Антоан Георгиев, 12 а
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Преподавател СТЕЛА ВАСИЛЕВА
1. Карина Русева, 8 в
2. Надя Атанасова, 8 б
3. Сияна Делибозова, 8 а
4. Мона Тончева, 12 в
5. Надя Атанасова, 8 б
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Преподавател ИСКРА ЕВТИМОВА
1. Венцислава Нейкова, 12 в
2. Венцислава Нейкова, 12 в
3. Антоан Георгиев, 12 а
4. Виктория Иванова, 9 г
5. Виктория Иванова, 9 г
6. Михаела Константинова, 8 б
7. Виктория Иванова, 9 г
8. Катрин Константинова, 8 б
9. Констанца Иванова, 12 в
10. Виктория Иванова, 9 г
11. Вероника Кокончева, 8 б
12. Демира Топалова, 9 г
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Преподавател ВАКЛИН ВАСИЛЕВ
1. Венцислава Нейкова, 12 в
2. Венцислава Нейкова, 12 в
3. Венцислава Нейкова, 12 в

2
3
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Преподавател ИРМА ВОДЕВА
1. Давид Илчев, 12 б
2. Кръстина Паласкова, 12 б
3. Давид Илчев, 12 б
4. Джоу Меичи, 12 б
5. Дара Чакова, 8 в
6. Кристина Георгиева, 12 б

2

3
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ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО ПРЕЗ
ЕДУАРДИАНСКАТА ЕПОХА
Когато става въпрос за любимото ни електричество, много
трудно можем да си представим света днес без него. Особено
напоследък, когато то превзе още по-голяма част от ежедневието ни заради карантината и онлайн обучението, с които
всички сме до болка запознати, поради което няма да задълбавам в тази тема.
Вместо това ще ви пренеса в едно друго време, на едно друго
място, когато електричеството тепърва е влязло в домовете на хората. Ще ви пренеса именно в Едуардианската епоха
в Англия (1901 – 1910 г.), носеща името на Едуард VII – сина на
кралица Виктория.
Смъртта на Виктория през януари 1901 г. бележи края на
дългата Викторианска епоха и началото както на едно ново
хилядолетие, така и на нова ера, известна с множество нови
Предупредителна табела, която обяснява, че не трябизобретения, създадени, за да улеснят живота на хората.
ва да се използва кибрит за запалването на електричеПредставете си колко уникално е било, когато вече вместо
ска лампа
с кибрит са можели да запалят
лампата само с натискането на
едно копче на стената! В сравнение с газта, електричеството
било по-чисто, по-лесно за използване и доколкото те знаели,
безопасно.
Бързо станало ясно обаче, че
електричеството било колкото
магическо, токова и опасно за
едуардианците, които все още
не знаели как да го „опитомят“.
Като започнем с неизолираните кабели, висящи отвсякъде в
непригодените за новопоявилото
се електричество едуардиански
къщи и стигнем до смъртоносните изобретения на пазара
като покривка с течащ ток през
нея (Какво по-хубаво от това
да можеш да си включиш лампата директно към покривката!),
електрически четки и ролки за
коса, масажори и какво ли още
Едуардианските домове нямали инфраструктурата на днешните сгради
не. По-късно, в опит да бъдат
изолирани, кабелите са облечени
по-скоро подпомогнали зачестяването на пожарите.
в хартия, а после в дърво, които, по очевидни за нас причини,
Разбира се, това време е известно с въвеждането в домовете
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Покривка с течащ ток през нея, която прави едно разливане на вода на
масата смъртоносно. За щастие, тя
не става голям хит на пазара.

късче история

на хората и на много полезни джаджи, директни предшественици на днешните – първата
прахосмукачка, електрическата ютия (чиято
реклама във вестника гласи: „По-добра от три
обикновени ютии!“), радиото, практични хладилници за дома и др.
Главната причина за проблема със смъртоносното електричество е ясна – хората просто не
са знаели. Съответно доволно купували опасните
изобретения, рекламирани като модерни и сигурни. Това пък ме кара да се замисля дали хората
от бъдещето ще се чешат по главите, когато
четат за някои от нашите любими джаджи?
			
Ивона Николова, 11 а

1

Преподавател РОЗИНА ВАСЕВА
1. Пресиана Спасова, 12 б
2. Дарко Седефчев, 8 г
3. Симона Георгиева, 12 а
4. Джоу Меичи, 12 б
5. Алла Данабашева, 10 в
6. Дарко Седефчев, 8 г
7. Петър Каменаров, 12 а
8. Симона Георгиева, 12 а
9. София Божкова, 12 б
10. Марта Тренчева, 8 г
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Преподаватели ДИЛЯНА МАНАВСКА,
НЕВЕНА ЙОРДАНОВА
„Пътуване във времето“ – в поставеното задание всеки ученик разработва
собствена модна колекция от шест
аутфита (силуета), като избира своя
тема въз основа на проучване, което
прави върху избрано от него десетилетие от ХХ в. и характерните за периода модни линии.
1. Андреа Илиева, 9 б
2. Андреа Илиева, 9 б
3. Виктор Гърбешков, 9 б
4. Виктор Гърбешков, 9 б
5. Виктор Гърбешков, 9 б
6. Ема Филипова, 9 б
7. Лайла Коен, 9 б
8. Сю Шин, 9 б
9. Кристина Георгиева, 12 б
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• Ема Филипова е вдъхновена от 90-те години и
сериала „Приятели“.
• Лайла Коен се е вдъхновила от филма „Кабаре“ с
Лайза Минели и нейната героиня Сали Боулс.
• Сю Шин - от 80-те години и Вивиан Уестуд и
колекцията „Пирати“.

Преподавател ГАЛЯ ГЕЛОВА
1. Амалия Мочи, 10 а
2. Елина-Магдалена Йорданова, 11 б
3. Жана Соколова, 10 в
4. Василена Петрова, 11 б
5. Кристиян Русинов, 11 б
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Приятно бях изненадана от желанието и ентусиазма, с
които повечето от учениците в групата по текстил от 11б
клас започнаха да работят - експерименти с налични материали и подходящи за тях техники, както и обратното, въпреки
голямото объркване и необичайната среда, в която работим.
През месеците онлайн обучение се опознаваме все повече, както и те самите себе си. И то благодарение на тази сложна и
изискваща много познания, умения, опитност и разсъждения
задача по текстил. Впечатлена съм от вдъхновението, находчивостта и упоритостта на тези деца.
Тук са представени проучванията по темата на Кристиян
Русинов и на Василена Петрова. При Кристиян много ми харесават откровеността в изказа и начинът, по който описва
как протича процесът на осъзнаване на смисъла на собствената му работа, за да я изведе от хаоса, в който той се
озовава, правейки много проби и експерименти с материали.
Василена премина през много трудности и емоции, но с много
желание, вдъхновение и труд успя да изведе работата си.
			
Галя Гелова
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ВЪЗЕЛ-РАЗПАД
Възелът е познат на човечеството още от дълбоката
древност. Той има за цел да събере две части, като ги съедини
в едно цяло и им осигури здравина. Могат да бъдат изброени
много символни значения на възела, като сила, издръжливост,
свързаност, гъвкавост и т.н. Древните хора смятали, че възелът има защитна функция. Затова можем да го срещнем като
символ в плетениците, изобразени в етиопските книги, в
старата ислямска декорация, в римски и византийски мозайки,
в келтската култура, в славянската култура. Възелът символизира късмет, любов, приятелство, изобилие и др.
Днес възлите се използват като декорация и в приложните изкуства - при направата на бижута например, тъй като
освен че изглеждат добре, са и функционални.
Провокирана от начините, по които може да изглежда един
възел, и от символиката му, се вдъхнових да създам своята
пластика „The node” - серия от хармонични форми без край и
начало. Разгледах някои творби на автори, работещи в тази
посока.
Предвид обстановката, в която се намираме в последните
дни, усещането ми за разпад започна да завладява мислите и
въображението ми. Нима всеки един човек в живота си не е
изпитвал това чувство? Оттам дойде и идеята за разпадането на нещо, което досега е било цяло, което изведнъж претърпява някакъв обрат и започва малко по малко да се руши.
След направените опити с подръчни материали установих,
че мога да използвам за моята пластика смесена техника ръчно направена хартия с вградени в нея на места конопени
нишки. Така започнах да изграждам групи от обемни форми,
наподобяващи възли, и разпадащи се елементи, които ги допълват.
Може би ще се запитате защо точно възелът? Защото
дори най-здравите неща имат точка на пречупване.
Резултатът: „ВЪЗЕЛ-РАЗПАД”
			

Василена Петрова, 11 б
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В НАЧАЛОТО
Tова e началото на едно проучване…
Начало, тръгващо от чистота, неприсъща за едно начало, НАЛИ?
Може би неслучайно в гръцката митология всичко се е
родило от хаоса. Започвайки в обратния ред, постигам
объркване, което не ми помага, уви. Надявам се то да
ме преведе от чистотата, през хаоса, до така простия
синтез, от който отричам да започна.
Възползвайки се от чистотата на формата в изкуството, наречено оригами, тоест изкуство от сгъване на
хартия, исках да създам текстилна пластика, която да
може да бъде размествана, аранжирана и използвана по
различни начини. Втвърдяването на плат е моето предизвикателство! Това започна от чистотата, простотата
на формата и успокоението в това да правиш нещо,
следвайки прости указания. Но създаването на изкуство е
далеч по-трудно и въпреки това удовлетворяващо.
След това започна хаосът, включващ експериментите
ми с материала, идеята и нейните форми… но дали те
имаха форма?
- А проекти?
- Какво е това?
Тук идеята за падането на плата играеше ролята на
мое вдъхновение. Дали той е одухотворяван от маска,
лъжа, за да се разчисти пред истината? Или нека просто
обърнем внимание на нежността на формата, прикривана
зад него… Защо не срамежлива еротика, не сме в Средновековието?!
Промяната, резултат на дообмилсяне, ме накара да се
опитам да пресъздам обратния вариант на втвърдяването на плат. Как ще изглежда, ако той вече е твърд, а има
нужда от омекотяване? Опитвам се да наподобя обема,
лекотата и нежността на плата. Но защо?
Дали за да знам, че крие нещо зад себе си, или само за да
си представям, че там има нещо?
След идеята за стилизацията, изразена чрез изкуството оригами, след красотата на скритото зад димната
завеса на ефирния плат се запитах още по-сериозно какво
се крие зад нея. И тогава стигнах до мисълта за гатанка.
Като част от фолклорното творчество, гатанката непряко описва даден предмет, фигура или тяло във физическа или духовна форма.
И сега е време да стигна до основната си идея, която
крия сам от себе си… Началото…

Какво се крие в НАЧАЛОТО?
В крайна сметка, чрез пластиката си искам да изразя
красотата в нейния нежен дух, олицетворяван от грубостта на нейната изразителност, в моя случай - материала.
Използвайки индиго, макар и тънко, за експериментите
си в стила на папиемашето, искам да изразя твърдостта, с която идва и самата красота, изразена в опита
ми да създам мека форма. Структурата, създадена след
отлепването на индигото от повърхността, на която е
залепено (фолио), създава богато разнообразие от петно
и растер, разнообразие, нужно за да привлече погледа на
зрителя. Малките късчета индиго играят ролята на компоненти. Чрез тези компоненти изграждам цяла форма,
но границите и линеарната структура на частите са
видими, като така загатвам идеята, че нищо не е само
със себе си. Всяко нещо, независимо материално, духовно
или естетическо, взаимодейства с всичко около него.
Това всъщност е основната ми идея - сбор от компоненти, взимодействащи помежду си, образувайки цяло,
което въздейства на окото и докосва душата.
След като залепя парченцата хартия върху гланцираната повърхност на фолиото, изчаквам да изсъхне лепилото. След това отлепвам фолиото от хартията, внимавайки да не разскъсам поради факта, че слагам само един
слой, без да лепя още хартия отгоре. Отлепянето мога да
нарека и обелване, защото реално аз обелвам фолиото от
хартията.
След отлепването намазвам още един слой лепило и
поставям хартията върху “постамент”. Чакам да изсъхне
напълно и виждам резултата.
След като видях хартията, или това, което наричам
твърда материя, преминаваща към лека мека материя,
стигнах до следваща идея за вмъкването на светлинно
тяло във вътрешната част на структурата или под хартията. По този начин искам да загатна за тази връзка
между всичко, създаващо естетското качество, което
ни кара да виждаме нещо като красиво, нежно, ефирно.
И остава да продължаваме с идеите и усърдната работа.
			

Кристиян Русинов, 11 б
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Преподаватели БОРЯНА ВЕЛЕВА, ДЕСИСЛАВА
ВРЪБЧАРСКА
1. Елица Велкова, 9 г
2. Демира Топалова, 9 г
3. Елица Велкова, 9 г
4. Виктория Иванова, 9 г
5. Савина Велкова, 10
6. Йоанна Георгиева, 10 г
7. Ивелина Минчева,10 г
8. Савина Велкова, 10 г
9. Калина Обрешкова, 10 г
10. Ивелина Минчева, 10 г
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Преподавател РАФАЕЛА РАФАЕЛОВА
1. Цветан Станков, 11 б
2. Диана Белчева, 11 б
3. Мариана Камберова, 11 б
4. Виктория Иванова, 12 б
5. Венера Терзийска, 8 б
6. Венера Терзийска, 8 б
7. Венера Терзийска, 8 б
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В часовете по компютърна графика задачите се промениха заради онлайн обучението. Учениците не могат
да изучават Adobe Photoshop равностойно на този етап
и затова в часовете се запознаваме с онлайн програми
за рисуване, за които е нужно само наличието на интернет. Учениците придобиват знания за голям брой онлайн
програми, които биха могли да ползват с устройства с
малка памет, и за създаването на дигитално съдържание
по бърз и лесен начин.
DOODLE ART
Буквалният превод на doodle е „бърза скица“ или „драсканица“. По принцип методът на драскането се използва
в арт - терапията за успокояване на тревожност и др.
Идеята на този тип рисуване е, докато ръката сътворява разнообразни форми, мозъкът да се занимава с нещо
друго. Това е и начин за отпускане при стрес и напрежение. Този тип рисуване в буквалното му разбиране е
характерен за много малки дечица, може да бъде срещнат
и в тетрадките на ученици.
Има обаче един творец, който придава ново звучене на
фразата DOODLE ART и това е MR. DOODLE. Той е художник на графити от Лондон, който е разпознаваем със
стила си на рисуване. Рисува само doodles, и то навсякъде
и върху всичко.
Всъщност стилът, в който mr. Doodle работи, не
е ново откритие. По времето на попарта се появява
художникът на графити Keith Haring. Той набира изключителна популярност със стените си с цветни мотиви и
doodle-сите му. Естествено, това, което прави, е различно и навлиза силно в изкуството, като е представено от
попарт културата. Изкуството му остава и навлиза в
модата и музикалната индустрия.
Рисунките са изготвени на програмата youidraw.com
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БЕЗКРАЙНА ЛИНИЯ
Задачата е свързана с
предизвикателството
безкрайна рисунка/линия
(One Line Challenge). Трябва да се създаде каквато
и да е рисунка с една

1

линия, без да се вдига моливът
от листа или в случая мишката
от монитора.
Задачата е проектирана на
Kleki - Paint Tool.
История на костюма
В часовете по моден дизайн
в 8. клас се изучава история на
костюма, като се проследява
историческият костюм от
древността. Последния месец
се запознаваме с традиционния
костюм на Япония.
По време на онлайн обучението, освен работа по дипломните си задачи, 12. клас имаха
и задачи, свързани с предмета
история на костюма (20. век).
Тема: Портрет на исторически жени от периода BELLE
EPOQUE.

4
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7
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Преподаватели
РАЛИЦА КАРАПАНТЕВА, ХРИСТОФОР
КРЪСТЕВ, КРАСИМИР АНДРЕЕВ,
НИКОЛАЙ ПОПОВ
1. Александра Симович, 9 в
2. Дара Трайчева, 9 в
3. Цветелина Георгиева, 9 в
4. Лора Трифонова, 9 в
5. Дорис Беглер, 9 в
6. Лора Драгомирова, 9 в
7. Мелани Матова, 9 в
8. Кала Вилнер, 9 в
9. Калина Тошева, 12 в
10. Ивет Петрова, 12 в
11. Виктория Недялкова, 12 в
12. Йоана Карчева, 12 в
13. Стефани Атанасова, 12 в
14. Владимира Владимирова, 12 в
15. Никол Петрова, 10 в
16. Елина Павлова, 10 в
17. Силвия Атанасова, 10 в
18. Калоян Кирилов, 12 в
19. Никола Станчев, 9 в
20. Александра Ганчева, 10 в
21. Алла Данабашева, 10 в
22. Виктория Недялкова, 12 в
23. Анелия Иванова, 10 в
24. Тереза Георгиева, 11 в
25. Йоана Цолова, 10 в
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ХРОНИКА

• В Тринадесетия национален конкурс за детска рисунка
“Пролет върху листа”, организиран от отдел „Култура и
духовно развитие” на Община Кюстендил, във възрастова
група 10. - 12. клас Никол Петрова, 10 в кл., специалност
„Рекламна графика“ спечели второ място, а Яна Ермакова,
12 а кл., спец. „Силикатен дизайн“ – трето място.

знания и умения в областта на брандинга и рекламата.
За седма поредна година училището се включи в националното състезание на най-добрите учебни компании от
програмата „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт
България.
Ментор: Мариана Петрова.

• За Осмия международен симпозиум за гравиране върху
стъкло в гр. Каменицки Шенов, Чехия - юни 2020 г. - се
класираха Яна Ермакова, 12 а кл., и Ния Иванова, 11 в кл.,
спец. „Силикатен дизайн“.

• Трети национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“. Конкурсът се организира от Националната
художествена гимназия „Цанко Лавренов“ към Министерството на културата и с любезното съдействие
като съорганизатор на Министерството на външните
работи на Република България. В селекцията участваха
59 плаката на ученици на възраст от 14 до 18 години от
училищата по изкуствата към Министерството на културата. Комисията присъди десет награди. Класираните
на първо, второ и трето място ще получат стипендии
при условията и по реда на Наредбата за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби.
Втора награда на Министерството на културата
- Никол Петрова, 10 в клас; Трета награда на Министерството на културата - Виктория Йорданова, 11 в клас;
Награда „Костадин Отонов“ - Венцислав Нанов, 11в клас;
Награда на Министерството на външните работи Никол Петрова, 10 в клас; Поощрителна награда - Дара
Трайчева, 9 в клас;
Преподаватели: Ралица Карапантева и Николай Попов.

• Учениците Моника Манова, Калина Иванова и Кристина Маргаритова, 10 а кл., с ръководител Искра Евтимова;
Ивайло Асенов, 12 г кл., с ръководител Дияна Драйчева; Елица Велкова, 9 г кл., с ръководител Боряна Велева,
Никол Петрова, 10 в кл., с ръководител Розина Васева, и
Ива Савова, 9 г кл., с ръководител Десислава Врабчарска,
участваха в проекта „Интерактивно пространство
за визуални изкуства“, спечелил конкурс на Националния
фонд „Култура“, програма „Публики“ 2019, който беше
предвиден да се открие на 24 май. Ръководител - Станимир Божилов, стенописец и преподавател в НБУ. Във
връзка с ограниченията поради епидемията от КОВИД
19 откриването се отлага за 1 ноември 2020 г., Деня на
народните будители.
• Първото място в онлайн фотоконкурса „Нека бъде
светлина“, организиран от Съюза на физиците в България,
е за София Кръстева, 10 а кл. Специалната награда на
Съюза на физиците получава Дара Чакова, 8 в кл., а поощрителни награди - Симона Куртева и Теа-Мария Димова, 8
в кл.
• Учебната компания RE-DO с екип ученици - от 11 а кл.
Калина Павлова и Жулиета Димитрова и от 9 а кл. Александра Симова, Мария Атанасова, Александра Владимирова, Зара Билял спец. „Детски играчки“ и Божидара Иванова
спец. „Текстил“, под ръководството на учителите д-р
Марта Маджарова и Ирма Водева, спечели първа награда
на Министерството на икономиката за търговска марка
на фирма. На тях им беше предложен платен стаж, където на практика ще могат да приложат придобитите

• Наградата от Съюза на колекционерите в изложбата
ПОРТРЕТ – обща изложба на секциите „Живопис“ и „Скулптура“, СБХ получи скулпторът Ваклин Василев, преподавател по рисуване в НГПИ. Изложбен център „Шипка“ 6,
София, 16.06 - 30.07.2020 г.

Дванайсетия брой на вестник „Ателие“
подготви редакционен екип от НГПИ „Св. Лука“:
Галина Духнева и Мариана Христова.
Графичен дизайн и предпечат – Николай Попов.
Координатор – Ралица Карапантева.
Имейл за изпращане на материали:
sv_luka@abv.bg
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